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आिथर्क प्रो साहन रकम:	
	“केयसर् एक्ट (CARES	Act)”	अ तगर्तको आिथर्क 
राहत रकम (“िरकभेरी िरबेट”-	Recovery	Rebate)	

	
अ वीकरण: िय जानकारीह  स लाहको लािग “द िलगन एड सोसाईटी (The	Legal	Aid	Society)”	ले तयार पारेको हो। यो कानुनी परामशर् होईन, र यो कुनै 
ईिमगे्रशन विकल, कर या य ता सुिवधाह  बारे िबशेषज्ञह को यवसाियक सुझाव पिन होईन। यो डक्यूमे टको अ तमा उ लेिखत िमित स म यसमा 
लेिखएका जानकारीह  जायज छन,् र यसमा पिरवतर्न आउन सक्छ।  

 
“केयसर् एक्ट (CARES	Act)” के हो?	
“केयसर् एक्ट” माचर्, २०२० कोिभड-१९ महामारीको स दभर्मा आिथर्क उकासको लािग संिधय सरकारले पास गरेको २ खबर् 
डलरको कानुन हो। यो कानुनमा सामेल गिरएका थुपै्र कुराह  म ये आिथर्क सहयोग रकम माफर् त प्र येक यिक्तलाई राहत 
रकम िदईने प्रावधान पिन छ। यसलाई “िरकभेरी िरबेट” पिन भिन छ।  	
	
आिथर्क राहत रकम (“िरकभेरी िरबेट”) के हो?	
“केयसर् एक्ट” अ तगर्त अ य प्रावधानह  सिहत आिथर्क राहत रकमको पिन यव था गिरएको छ। यो सरकारले िसफर्  एक 
पटक भकु्तान गन रकम हो। यो ित यिक्तह ले पाउने छन ्जसको आय $	९९,००१ भ दा कम छ;  या िववािहत द पित 
जसको आय $१९८,००१ भ दा कम छ; या िसगंो घर पिरवारको कर ितन मुल यिक्त जसको आय $१३६,५०१ भ दा कम 
रहेको छ। िय आयह  हालकैो कर ितरेको बषर् (२०१९ या २०१८) को “अडज टेड ग्रोस ई कम” (adjusted	gross	income)	मा 
आधािरत छन।् 
	
यो आिथर्क राहत रकम पाउन को योग्य हु छन ्या हँुदैनन?्	
यो आिथर्क राहत रकम पाउन तपाईंको “सोिसयल सेक्यूिरिट” (Social	Security)	न बर हुनै पछर् , र तपाईं हाल काम गनर् 
योग्य (वकर्  पिमर्ट) हुनै पछर्। अिन तपाईं कोही अ ले ितरेको करमा “िडपे डे ट” देिखएको हुनु हँुदैन।  
	
यिद तपाईंको सोिसयल सेक्यूिरिट न बरको स टा Individual	Taxpayer	Identification	Number	(ITIN)	–	मात्र छ भन ेतपाईं 
अयोग्य हुनु हु छ।	
	

जानकारी: यिद तपाईंको सोिसयल सक्यूिरिट न बर भएता पिन हाल ैकर ितन बेला (२०१९ या २०१८ मा) 
तपाईंले ITIN	मात्र भएको द पितको साथ वाई ट याक्स फाईल गनुर् भएको िथयो भन ेतपाईं पिन अयोग्य 
ठहिरनु हुनेछ। यसले केिह आप्रवासी पिरवारह लाई असर पान देिखएको कुरा द:ुखदायी हो। 				

	
यो रकम पाउन तपाईंले के गनुर् पछर्?	
यो आिथर्क राहत रकम पाउन तपाईंले केही पिन गनुर् पदन। यिद तपाईंले िन न कुराह  पुरा गनुर् भएको छ भन ेयो 
तपाईंकोमा वत: आउँछ:	

 २०१९ को कर ितनुर् भएको छ (ITIN	मात्र भएको द पित िबना कर ितरेको हुनु पन)	
 २०१८ को कर ितनुर् भएको छ (ITIN	मात्र भएको द पित िबना कर ितरेको हुनु पन)	
 सोिसयल सेक्यूिरिटको सुिवधाह  प्रा त गनुर् हु छ भन े(िनविृ  भ ा, अपागं या सभार्ईवर भ ा लागायत)	
 सि लमे टल सेक्यूिरिट ई कम (Supplemental	Security	Income	–	SSI)	को सुिवधा पाउनु हु छ भन	े
 रेलरोड िरटाईरमे ट (Railroad	Retirement)	भ ा पाउनु हु छ भन	े
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 तपाईं भतूपूवर् सेना हुनुहु छ र िभ.ए.	को क पे सेशन ओर पे सन (Compensation	or	Pension	–	C&P)	को सुिवधा 
पाउनु हु छ भने	

	
जानकारी: यिद तपाईंले २०१९ को कर ितिर सक्न ुभएको छैन भने अझ ैपिन गनर् सक्न ुहु छ। यसको याद थपेर जुलाई 
१५, २०२० स म म बाईएको छ, तर यो याद पछािड पिन कर ितनर् सक्नु हुनेछ। मािथ उ लेिखत अ  शतर्ह  पुरा 
गनुर् भएको ख डमा तपाईंले कर ितनुर् भए पिछ आिथर्क राहतको रकम तपाईंको मा वत: आउनछे।	
	

यिद तपाईंले मािथ उ लेिखत कुनै पिन शतर्ह  पुरा गनुर् हु न, या २०१९ या २०१८ को कर ितनुर् भएको छैन भन ेतपाईंले 
आिथर्क राहतको रकम पाउन िवशेष िनवेदन िदनु पन हु छ।	
	
आिथर्क राहतको रकमको लािग िनवेदन िदन यो िलकंमा जानुहोस:्	
https://www.irs.gov/coronavirus/non‐filers‐enter‐payment‐info‐here		
	

जानकारी: यिद कसैले यून आय भएको कारणले कर ितनुर् भएको छैन भने पिन यो IRS	को “नन-फाईलर” (non‐filer)	
िनवेदन िदनु भ दा रेगुलर कर ितनर् फाईल गरेको राम्रो देिख छ। यसो गदार् तपाईंले कर माफर् त पाउन सक्ने केिह 
के्रिडटह  को रकम हालको आिथर्क राहत भ दा बढी पिन हुन सक्छ।   	

	
यिद मेरो १७ बषर् भ दा मुिनका बालब चा छन ्भने?	
१७ बषर् भ दा मुिनका हरेक बालब चाको लािग राहत रकममा $५०० को दरले थिप छ। यिद तपाईंले २०१९ या २०१८ को कर 
ितन बेला ित बालब चालाई िडपे डे ट भनेर समेल ग्रन ुभएको िथयो र तपाईंले मािथ उ लेिखत अ य शतर्ह  पुरा गनुर् हु छ 
भने यो रकम वत: पाउनु हुनेछ – तपाईंले केिह गनुर् पदन।	
	
यिद तपाईंको घर पिरवारमा १७ बषर् भ दा मुिनका बालब चा छन ्र तपाईंले २०१९ वा २०१८ को कर ितनुर् भएको छैन भन े
ित कर ितनुर् पन हु छ, या हरेक ब चाको लािग थप $५०० पाउन आिथर्क राहत रकमको लािग िनवेदन िदनु पन हु छ। 
साथ,ै ित बालब चा अ  कसकैो करको फाईलमा िडपे डे ट भएको हुनु हँुदैन, र उिनह को पिन सोिसयल सक्यूिरिट न बर 
हुनु पछर्।	
	
मैले कित रकम पाउँछु?	
तपाईंले पाउने आिथर्क राहतको रकम तपाईंको घर पिरवारको साईज र २०१९ वा २०१८ को कर ितरेको फाईलमा तपाईंको 
आय कित देिखएको छ यसमा भर पछर्। एक्लो यिक्त जसको कुनै बालब चा छैन र जसको आय $७५,००० भ दा कम छ, 
उसले	$१२०० पाउँछ। िववािहत द पित जसको कुनै बालब चा छैन, र जसको आय $१५०,००० भ दा कम छ, उनीह ले $२४०० 
पाउँछन।् घर पिरवारको िसगंो कर ितन मुल यिक्त जसको आय $११२,५०० भ दा कम छ, उसले पिन $१२०० पाउँछ। तर 
यिद कसैको आय िय तोिकएको रकमह  भ दा मािथ गएमा, हरेक $१०० को लािग $५ को दरले राहत रकम घ दै जा छ। 
हरेक िडपे डे ट ब चाले राहत रकममा $५०० को दरले थप रकम िम छ।  
	
यो आिथर्क राहत रकम किहले पाउँछ?	
हरेक यिक्तको लािग यो रकम किहले आउँछ भनेर िनि चत छैन। कोहीले पिहलो िक ता अिप्रल १४, २०२० मा नै पाएका 
िथए। ज-जसले आ नो बकको जानकारीह  करको फाईलमा उ लेख गिर सकेका छन,् उनीह को लािग यो रकम अिहले नै 
आउन सक्छ। नत्र अ यको लािग केिह ह ता या मिहना स म पिन लाग्न सक्छ। कस ैकसैलाई यो रकम पाउन से टे बर 
२०२० स म ैपिन लाग्न सक्छ। 	
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मेरो ीमान/ ीमती र मलेै सगैं वाई ट कर ितरेका िथय , तर हामीह  म ये एक जनाको मात्र ैसोिसयल सक्यूिरिट न बर 
छ। अक को ITIN	मात्र छ। के हु छ?	
जुलाई १५, २०२० भ दा अगािड नै तपाईंको कर ितन टेटस स याएर वाई ट बाट िववािहत तर छु टा छु टै (Married	
Filing	Separately)	बनाउन िम न सक्छ। यसो गदार् जसको सोिसयल सक्यूिरिट न बर छ, उसले राहत रकम पाउन सक्छ, 
यिद उसको आय तोिकएको रकम भ दा मािथ गएको छैन भने। जुलाई १५, २०२० पिछ भने यो टेटस स याउन धेरै गा ो 
हुन सक्छ। 
	
यो आिथर्क राहत रकम िफतार् िदन पछर्?	
पदन। यो आिथर्क राहत रकम कर मा िदईएको अिग्रम के्रिडट सरह हो, र यो कुनै अ  कुराबाट प्रभािवत हँुदैन। सिह तिरकाले 
पाए स म तपाईंले यो रकम िफतार् िदनु पदन। यो अ  कुनै कुरा बाट घटाईने पिन छैन।	
	
यो आिथर्क राहतले मेरो अ  कुनै ईिमगे्रशनको कुराह मा असर पाछर्? यसले मलाई “पि लक चाजर्” (Public	Charge)	
लगाउँछ?	
लगाउँदैन। यो आिथर्क राहतलाई ईिमगे्रशनको “पि लक चाजर्” (Public	Charge)	मािनदैन। सिह तिरका ले पाउनु भएस म 
यसले तपाईंको ईिमगे्रशनमा कुनै नकारा मक असर पादन।	  
	
यो आिथर्क राहतले मेरो अ य कुनै सरकारी सुिवधाह मा असर पाछर्? ित सुिवधाह  घ न सक्छ?	
कुनै असर पादन। यो एक पटक िदईने करको के्रिडट (वापस) ज तो हो। यो तपाईंको अ य सरकारी सुिवधाह  – ज त ै
“पि लक अिस टे ट” (Public	Assistance),	“मेिडकेड” (Medicaid), SNAP	(फुड टे प), SSI,	Section	8		र NYCHA ‐	का लािग 
आय बराबर गिनदैन।	
	

यो आिथर्क राहतको रकम SSI	को आयको तोिकएको हद (िलिमट), जुन १२ मिहनामा प्रित यिक्त $२००० र द पितको लािग 
$३००० स म छ, मा गिनदैन। यस ैगिर, “पि लक अिस टे ट” (Public	Assistance) को लािग तोिकएको हद (पाएको २ 
मिहना िभत्र $२०००, या ६०+	उमेरका लािग $३०००) मा पिन यो राहत रकम गिनदैन। 
	
के यो आिथर्क राहतको रकम “कलेक्सन” (अथार्त, नितिरएको ऋण उठाउन) प्रयोग गनर् सक्छ?	
भर पछर्। यो आिथर्क राहतको रकम सँिधय िव याथीर् ऋण (Federal	Student	Loan)	र नितिरएको कर बाट सुिक्षत छ। तर 
यिद तपाईंले “चाई ड सपोटर्” (अथार्त बालब चा सहाराको लािग िदनु पन रकम) ितनर् बाँकी छ भन ेयो यसको लािग प्रयोग 
हुन सक्छ। यिक्तगत ऋण उठाउन तफर्  भने यो रकम प्रयोग गनर् पाईंदैन भनेर यू योकर्  अटिनर् जेनेरल ( याय िवभागका 
प्रमुख) ले घोषणा गनुर् भएको छ।	
	
यिद म यो आिथर्क राहतको रकम पाउन योग्य छुईन, तर संयोगवश पाएँ भन ेके हु छ?	
यिद तपाईं बढी आयको भरमा आिथर्क राहत पाउन योग्य हुनु हु न तर पाई हा नु भयो भन ेतपाईं मािथ कुनै कारवाही 
नगिरने कुरा कर िवभाग (IRS)	ले जनाएको छ। तर यिद कुनै ईिमगे्रशनको टेटसको कारणले तपाईं यो आिथर्क राहत रकम 
पाउन योग्य नहँुदै पिन संयोगवश पाई हा नु भयो भने तपाईंको ईिमगे्रशनमा कुनै नकारा मक असर पछर् या पदन भ ने कुरा 
सप ट छैन।	


